Τροπολογία Προσθήκη
-

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
με τίτλο
ιι’Ενταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, εψαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας Διασύνδεση
-

Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου»

-

Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα

κτηματολογικά ψύλλα και λοιπές διατάξεις»
ΠΡ0ΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού
της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου
Παρέχεται Οικονομική διευκόλυνση για το έτος 2022 από το εθνικά σκέλος του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, σε
κάθε ενήλικο ψυσικά πρόσωπο προς τον σκοπό της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού
στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 3Οης
Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.
2.

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα ψυσικά πρόσωπα, που είναι ψορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας βάσει της τελευταίας ψορολογικής δήλωσης που έχουν υποβάλλει. Ειδικά για
τους έγγαμσυς ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμψωνο συμβίωσης, δικαιούχος
είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης ψορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την
περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

3.

Ωψελούμενοιτων δικαιούχων ορίζονται:
α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση
ψορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων γιατο Φορολογικό έτος 2020 και
β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμψωνο συμβίωσης
με αυτόν.
Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμψάτεροι είναι δικαιούχοι κατά την έννοια της
παρ. 2, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωψελούμενος του άλλου, εψόσον δηλωθεί στην αίτηση
της παρ. 8.

4.

Δεν καθίστανται δικαιούχοι ωψελούμενοι:
α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι
ωψελούμενοι στο Πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού, όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοιτου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης περιόδου 2022-2023, ανεξαρτήτως από το αν γίνει,
τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, καθώς και
β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωψελούμενοι συναψούς παροχής από οποιονδήποτε
άλλο ψορέα για την Ιδια χρονική περίοδο.
-

-

-

5.

Η οικονομική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσά των τριακοσίων (300) ευρώ για τους
Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου και το ποσά των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για
τους Δήμους Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
—

6.

—

—

Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 5 πιστώνεται από την εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου
με τίτλο «Εθνικά Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και’Ερευνας Α.Ε. ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ
—

Α.Ε.) μέσω ειδικής εψαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(8ον.ΕΓ ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στον δικαιούχο σε ψηψιακή
χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.
4557/2018 (Α’ 139).
-

7.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής
εψαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασψαλίζουν την
ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα καιτη διαΘεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο
Θέμα που αψορά στην ομαλή λειτουργία της εψαρμογής σύμψωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
ΓΚΠΔ (1 119) και τον ν.
2016 [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην
ανωτέρω εΦαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας
αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω
σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράψονται.
—

8.

0 δικαιούχος, αψότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του
διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης (ΧΊ5π), σύμψωνα με το άρθρο
24του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εψαρμογή, δηλώνειτους ωψελούμενους
της παρ. 3, αιτείται την έκδοση της ψηψιακής χρεωστικής κάρτας για έναν από τους
προορισμούςτης παρ. Ι καιτην πίστωση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε αυτή. Ο
αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιείτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καιτον
αριθμό του κινητού τηλεψώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων
των παρ. 2 και 3, το πληροψοριακό σύστημα της εψαρμογής διαλειτουργεί με τα
απαραίτητα μητρώα, και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν επιτρέπεται.

9.

Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εψαρμογής ορίζεται η ΕΔΥΤΕ ΑΕ, η οποία, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας, διασψαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων,
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμψωνα με το
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμψωνα μετον ΓΚΠΔ καιτον ν. 4624/2019.

-

10. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη
οτα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
ΙΙ. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εψόσον πληρούνται σι ως άνω
προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. Ι στο
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεψώνου, τα οποία είναι
απαραίτητα για την έκδοση της ψηψιακής χρεωστικής κάρτας.

12. Η ψηψιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για Τριάντα (30) ημέρες από
την έκδοσή της, μετά την πάροδο των οποίων Το πιοτωτικό Ιδρυμα ή ο
χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.
Εναπομείναν υπόλοιπο του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέψεται στο
Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η Περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.
13. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών μεταψοράς, εστίασης και
διαμονής του ιδίου και των ωψελούμενων της παρ. 3 και δεν είναι εψικτή οποιαδήποτε
μεταψορά σε τρίτο Πρόσωπο η ανάληψή του.
14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Παρ. Ι και την εψαρμογή του παρόντος, η ΕΔΥΤΕ
Α.Ε επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης.
15. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηψιακής
Διακυ βέρνησης και Τουρισμού, εξειδικεύονται οι συναψείς παροχές κατά την έννοια της
περ. β’ της παρ. 4, καθορίζονται οι κατηγορίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η
χρονική περίοδος της δράσης, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων, ο επιμερισμός της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ο
χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εψαρμογής, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες,
δύναται να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος αξιοποίησης της ψηψιακής χρεωστικής
κάρτας και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόψαση δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της
παρ. 5.
Άρθρο 2
Ένταξη στον Ψηψιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

—

Τροποποίηση

παρ. Ι και 5 άρθρου 10 ν. 49 18/2022
Στο άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Α’ 68) επέρχονται σι εξής αλλαγές: α) η παρ. Ι
τροποποιείται μετην προσθήκη τριών ακόμη ειδικότερων έργων που εντάσσονται στη Δράση
16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων)) του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.>) και β) στην παρ. 5 μετά τις λέξεις «τα
επιμέρους προγράμματα» και τις λέξεις «ενίσχυσης των προγραμμάτων» προστίθενται οι
λέξεις «των έργων της παρ. 1» και το άρθρο 10 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 10
Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηψιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
1. Στο πλαίσιο των έργων: α) Βιομηχανικές Πλατψόρμες Δεδομένων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5161112, ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19), β) Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών, ψορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5168467, ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ), γ) Ψηψιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5161102- ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3) και δ) Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της
υλοποίησης των ‘Εργων Ι & 2 της Δράσης Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131- ΑΔΑ: 9ΙΣΞΗ-2ΨΛ) της Δράσης 16706 <ιΨηψιακός
-

Μετασχηματισμός

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων»

του

Ταμείου

Ανάκαμψης

και

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, που χρηματοδοτείται σύμψωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. από το Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης, είναι δυνατή η
εκπόνηση προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω
συστήματος επιταγών (<νουΙι@Γ») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης που υλοποιούνται από την
ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου ((Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη
Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης μέσω συστήματος επιταγών (<νουιτ») ή/και μέσω άλλης
ενίσχυσης Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (1 124/36), εψόσον σωρευτικά: α) έχουν συσταθεί πριν την
Ιη.1.2022, β) εμτιίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο Πεδίο εψαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)

1407/2013 της Επιτροπής της Ι8ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εψαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής’Ενωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (1 352), είτε στο πεδίο εΦαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής
της Ι7ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με
την εσωτερική αγορά κατ’ εψαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (1 187), γ)
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται με την απόψαση της παρ. 5,
καθώς και το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού 1407/2013.
3. Οι δυνητικο[ δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρ. Ι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης
στην Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), την οποία τηρεί και
διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η Κοινωνία της Πληροψορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής οτα
προγράμματα και, εψόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, αυτές
λαμβάνουν την επιχορήγηση.
4. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασψαλίζειτην προστασία των δικαιωμάτων
των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμψωνα
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμψωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/ό79του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ Ι
119) (Γενικού Κανονισμού γιατην Προστασία Δεδομένων) καιτου ν. 4624/2019 (Α’ 137).
5. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
καθορίζονται τα επιμέρους Προγράμματα των έργων της παρ. 1, οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία, σι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του κάθε προγράμματος, τα αρμόδια
για την υλοποίηση όργανα, κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εψαρμογή της ενίσχυσης των
προγραμμάτων των έργων της παρ. Ι της Δράσης 16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός
εν γένει
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, Τεχνική
λεπτομέρεια για την ενημέρωση του Πληροψοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων
Ήσσονος Σημασίας.».
Άρθρο 3
Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εψημερίδων
άρθρου 86 ν. 4674/2020

—

Τροποποίηση παρ. 3α

Στην παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο
πρώτο εδάψιο, η λέξη «2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις <(Και 2021», β) προστίθεται
τέταρτο εδάψιο και η παρ. 3α διαμορψώνεται ως εξής:
«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και η συνολική ή μερική κάλυψη
για τους δικαιούχους της παρ. 1, της εισψοράς της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου ό του α.ν.
248/1967 (Α 243), για τα έτη 2017 έως και 2021. Με την απόψαση της παρ. 3 μπορούν να

οριστούν οι όροι και σι προϋποθέσεις για την εψαρμογή της παρούσας. Στο Πρόγραμμα
χρηματοδότησης της παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι Περιεχομένου περιΦερειακής

εμβέλειας επίγειας ψηψιακής τηλεόρασης, οι ραδιοψωνικοί σταθμοί, ο περιοδικός τύπος και
οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Η απαλλαγή του πρώτου εδαψίου της περ.
α’ της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) εψαρμόζεται αναλόγως και γιατο παρόν
πρόγραμμα χρηματοδότησης για το έτος 2021.».
Άρθρο 4

Ρύθμιση οψειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραψικό Οργανισμό Επικουρικής Ασψάλισης
Περίθαλψης

—

Τροποποίηση Περ. α’ παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021

Στην περ. α’ της Παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στο πρώτο εδάψιο ο αριθμός ((2020)) αντικαθίσταται από τον αριθμό «2021», β) το
δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ως προς την Προθεσμία υποβολής του αιτήματος που
προβλέπεται, και η περ. α’ της παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4.α. ΟΦειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραψικό Οργανισμό Επικουρικής Ασψάλισης
Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες Προκύπτουν από τις εισψορές των περ. α’ και β’ της
παρ. 1 του άρθρου ό του αν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως και 2021, μπορούν να
ρυθμιστούν με αίτηση του οψειλέτη προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις
με ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης τα εκατό (100) ευρώ και με απαλλαγή από πρόστιμα και
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής. Η ρύθμιση του πρώτου εδαψίου
αψορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’
53),

στους

Παρόχους

περιεχομένου

περιψερειακής

εμβέλειας

επίγειας

ψηψιακής

τηλεόρασης, στους ραδιοψωνικούς σταθμούς και στον περιοδικό τύπο, καθώς επίσης στις
επιχειρήσεις διαδικτύου από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017 (Α’ 172), υπό τον όρο
υποβολής σχετικού αιτήματος έως τις 30 Ιουνίου 2022. Τα ως άνω ισχύουν και για τους
εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασψαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασψάλισης Συντακτών
Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (ΕΤΑΣ).».

Αθήνα, 17 Μαίου 2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛ0Σ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία Προσθήκη
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
με τίτλο
«‘Ενταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, εψαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας
Διασύνδεση
Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου> Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα
κτηματολογικά ψύλλα και λοιπές διατάξεις>)
-

-

-

Επιστιεύδον Υπουργείο:

1. Ψηψιακής Διακυβέρνησης
2. ΥΦυπουργός στον Πρωθυπουργό
Στοιχεία επικοινωνίας:
1. Αντιγόνη Γιαννακάκη, νομική σύμβουλος Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για την ψηψιακή
διακυβέρνηση, τηλ: 2109098002, -πιί1: πί.8ππΊ@ιτίίεοπι
2. Σταύρος Τσιώρος, Γραψείο Υψυπουργού στον Πρωθυπουργό, 2109098661
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλο’ο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοιούμενηςρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΓΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Ι
Τομέας ομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
τό(ιέαςνομσθέτησηςεπίθεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΙΙΚΗ4

Χ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιαλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1:

Με

την

αξιολογούμενη

ρύθμιση

επιδιώκεται

η

αποτελεσματική

αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3Οης
Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 στη
Βόρεια Εύβοια, μέσω της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού για το έτος 2022 σε
αυτές τις περιοχές. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα
ψυσικά πρόσωπα που πρόκειται να επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό τις ως άνω
πληγείσες περιοχές.

Άρθρο 2: Με το άρθρο 2 προβλέπεται η τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου
10 του ν. 4918/2022 (Α’όΘ), με την προσθήκη τεσσάρων έργων που είναι ενταγμένα
στη Δράση 16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και ΑνΘεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.» και συγκεκριμένα
των έργων: α) Βιομηχανικές Πλατψόρμες Δεδομένων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19), β) Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών, ψορολογικών ηλεκτρονικών
Ι μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168467ΑΔΑ: ΘΡΚ2Η-ΛΩΒ), γ) Ψηψιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5161102- ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3) και δ) Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την
Υποστήριξη της υλοποίησης των ‘Εργων 1 & 2 της Δράσης Ψηψιακός
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131- ΑΔΑ:
91ΣΞΗ-2ΨΛ).

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείσυ Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρα 3 και 4: Με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγονται ρυθμίσεις για την
άμβλυνση των Οικονομικών επιπτώσεων, που υπέστησαν και εξακολουθούν να

υφίστανται οι επιχειρήσεις έκδοσης εψημερίδων πανελλήνιας κυκλοψορίας και οι
αντίστοιχες περιψερειακές και τοπικές εψημερίδες, οι πάροχοι περιεχομένου
περιΦερειακής εμβέλειας επίγειας ψηψιακής τηλεόρασης, οι ραδιοψωνικοί σταθμοί
και ο περιοδικός τύπος, καθώς και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης
και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους σε συνθήκες παρατεταμένης
οικονομικής δυστιραγίας, εξαιτίας των επιπτώσεων που προκάλεσε στην Οικονομία
η ιτανδημία του κορωνοΙού ςονιο-ι9.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Λόγω των συνεπειών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση
της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021
στη Βόρεια Εύβοια, η τουριστική κίνηση στις εν λόγω περιοχές ενδέχεται να είναι
περιορισμένη με επιβλαβείς συνέπειες για την τοπική οικονομία και κοινωνία.
Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η αξιολογούμενη ρύθμιση για τη στήριξη του
τουρισμού σε αυτές τις περιοχές και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας, δηλαδή, ιδίως των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τουρισμό και ειδικότερα των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων εστίασης..
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθενται νέα έργα στην παρ. Ι του
άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Α’ 68), που έχουν ενταχθεί στη δράση 16706
«Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η
διεύρυνση της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή η ένταξη όσο το
δυνατόν περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαψόρων κλάδων, στην εν
λόγω δράση. Με την προσθήκη αυτών των έργων ο προϋπολογισμός για την
ενίσχυση των εν λόγω επιχειρήσεων από 180.000.000 ευρώ ανέρχεται στα
462.430.474,00 ευρώ.
Άρθρα 3 και 4: Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για τη στήριξη των εν
λόγω επιχειρήσεων και των εργαζομένων που απασχολούνται σ’ αυτές, τη
διατήρηση των υψιστάμενων θέσεων απασχόλησης και την αποτροπή επιδείνωσης

του εργασιακού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο πεδίο οικονομικής
δραστηριότητας, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που
προκάλεσε η ιτανδημία του κορωνοϊού ΟΙΟ-19 και κατά τη διάρκεια του έτους
2021.

3.

Ποιους Φορείς

ή τιληθυσμιακές

ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στα Φυσικά πρόσωπα που Θα ειτιλέξουν
για το έτος 2022 ως τουριστικό προορισμό των διακοπών τους, τις πληγείσες από
σεισμό και πυρκαγιές περιοχές της Σάμου και της Βόρειας Εύβοιας αντίστοιχα.
Άρθρο 2: Το άρθρο 2 αψορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται

στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της όης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, εψόσον πληρούν τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στα αντίστοιχα προγράμματα.
Άρθρα 3 και 4: Αψορά στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις έκδοσης εψημερίδων
πανελλήνιας κυκλοψορίας και σε αντίστοιχες περιψερειακές και τοπικές
εΦημερίδες, σε παρόχους περιεχομένου περιψερειακής εμβέλειας επίγειας
ψηψιακής τηλεόρασης, σε ραδιοψωνικούς σταθμούς και στον περιοδικό τύπο,
καθώς και σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Η αναγκαιότητα της αξιολσγούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
Οχι Π
ΝΑΙ Ε1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 2: Άρθρο 10 ν. 4918/2022 (Α’ 68)
Άρθρα 3 και 4: Άρθρο 86 ν. 4674/2020 (Α’ 53), άρΘρο 50 ν. 4779/2021 (Α’ 27)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

Άρθρα Ι και 2: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν

παρέχει

εξουσιοδοτική

διάταξη

για

την

έκδοση

μ)

ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή
άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που να

εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με την προτεινόμενη
διάταξη. Η αξιολογούμενη ρύθμιση απαιτεί ρυθμιστική
παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης που
επιβάλλεται από την ανάγκη στήριξης της τοπικής
οικονομίας οτις πληγείσες περιοχές.
Άρθρα 3 και 4: Η εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας
εκδόθηκε η υπ. αρ. 165/28.07.2021 (8’ 3449) κοινή
απόψαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
του Υψυπουργού στον Πρωθυπουργό, αναψέρεται στη
ρύθμιση θεμάτων που αψορούν σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων της
ειοψοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου ό του α.ν.
248/1967 (Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως και 2020 και
εξ αυτού του λόγου δεν μπορεί να αποτελέσει το
εξουσιοδοτικό έρεισμα για τη ρύθμιση των εν λόγω
ζητη μάτων.

)

με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συ μπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με
διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

6.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

Π

ι(

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

σε άλλη/ες
χώρα/ες Της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ίέ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ίί) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

ΠΧ

Π

6ι

π

Π

Π

Π

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η άμεση και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των επιπτώσεων και στον
τουρισμό, που προκλήθηκαν από τον σεισμό
της 3Οης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 στη
Βόρεια Εύβοια, προκειμένου να ενισχυθεί ο
εγχώριος τουρισμός για το έτος 2022 σε αυτές
τις περιοχές.

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 2: Με το άρθρο 2 επιδιώκεται να
διευρυνθεί η Ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, δηλαδή να ενταχθούν όσο το
δυνατόν
περισσότερες
μικρομεσαίες
επιχειρησεις διαψορων κλαδων στην εν λογω
δράση με σκοπό τον ψηψιακό τους
μετασχη ματισμό.
Άρθρα 3 και 4: Η προσωρινή ενίσχυση των ως
άνω επιχειρήσεων με σκοπό την απρόσκοπτη
συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και
η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Η αποκατάσταση της κανονικότητας
στην
οικονομική
δραστηριότητα
των
πληπόμενων
επιχειρήσεων
στις
συγκεκριμένες περιοχές και κατ’ επέκταση η
στήριξη της εθνικής οικονομίας.
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δημιουργία ενός ψηφιακού
«οικοσυστήματος»
ειτιχειρη ματικού
που
προωθεί τον ψηψιακό μετασχηματισμό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Άρθρο

2:

Η

και
4:
Το
συγκεκριμένο
3
χρηματοδοτικό
πρόγραμμα
συμβάλλει
σημαντικά στην οικονομική ανακούψιση των
εν λόγω επιχειρήσεων και τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
Άρθρα

\\

Ψηψιακή διακυβέρνηση
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10.
_________

η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ
ΑΜΕΣΗ Χ
Άρθρο 1: Με αίτηση που υποβάλλεται σε ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη
,

,

ι) Εαν ειναι αμεση,
εξηγήστε·

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοικησης (ον.ΒΓ-ΕΨΠ) ειναι δυνατη η χορηγηση της
οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο μέσω έκδοσης
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

11.
_____

ί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙΧΓΙ
ΟΧΙ ΓΙ
Άρθρο 1: Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα
είναι συμβατό με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις
Εξηγήστε:

12
·

της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ ΓΙ
Οχι ΓΙ
Άρθρο 1: Διαλειτουργεί με άλλα συστήματα ψορέων
του δημοσίου τομέα και ιδίως με το Φορολογικό
Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
,

Αναψερατε ποια ειναι
αυτα τα συστηματα:
,

(Α.Α.Δ.Ε.)

και άλλα απαραίτητα μητρώα για τη

διαπιστωση συμμετοχης η μη των αιτουντων στο
πρόγραμμα

Κοινωνικού

Τουρισμού

ή

σε

άλλες

συναφείς παροχές.

13
.

Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
ΝΑΙ

ΓΙ

ΟΧΙ

ΓΙ

(5

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο
Ι

Στόχος

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης στα ψυσικά πρόσωπα που πρόκειται να
επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό για το έτος 2022 τις
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας Αιδηψού και
Μαντουδίου
Λίμνης
Αγίας Άννας) και της Σάμου (Δήμοι
Ανατολικής και Δυτικής Σάμου), που επλήγησαν από ψυσικές
καταστροψές.
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται μέσω ψηψιακής χρεωστικής
κάρτας, κατόπιν αίτησηςτου δικαιούχου στην ειδική εψαρμογή,
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης, καταχωρίζοντας τα απολύτως
απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία και
—

—

—

διαβιβάζονται στη συνέχεια στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αποκλειστικά για τον σκοπό της
έκδοσης της κάρτας. Η ανωτέρω κάρτα δύναται να
χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών για
περιορισμένο

χρονικό

διάστημα. Υπεύθυνος για την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
διενεργείται στην ειδική εψαρμογή ορίζεται η εταιρεία του
Ελληνικού Δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και’Ερευνας Α.Ε. ΕΔΥΤΕ ΑΕ». Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση
—

είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ η
ψηψιακή κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για Τριάντα (30)
ημέρες από την έκδοσή της. Τα ειδικότερα ζητήματα για την
εξειδίκευση των συναψών παροχών κατά την έννοια της περ. β’
της παρ. 4, οι κατηγορίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η
χρονική περίοδος αξιοποίησης της ψηψιακής χρεωστικής

κάρτας,

σι

Κωδικοί

Αριθμοί

Δραστηριότητας

των

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι κατηγορίες των δαπανών
που καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση, ο επιμερισμός
της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ζητήματα
λειτουργίας της ειδικής εψαρμογής, καθώς και ζητήματα
αναιτροσαρμογής του ποσού της ενίσχυσης, ρυθμίζονται με
έκδοση

κοινής

απόψασης

των

Υπουργών

Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηψιακής Διακυβέρνησης και
Τουρισμού.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η διαψοροποίηση του ποσού της
οικονομικής ενίσχυσης, που προβλέπεται στην παρ. 5, έγκειται
στο γεγονός ότι για τις περιοχές της Σάμου το κόστος των
μεταψορικών

είναι

ιδιαίτερα

αυξημένο

και

άρα

η

προσβασιμότητα σ’ αυτή πιο δυσχερής.
2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η τροποποίηση των
παρ. Ι και 5 του άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Α’68), με την
προσθήκη τεσσάρων έργων που είναι ενταγμένα στη

δράση
16706
«Ψ ηψιακός
Μετασχηματισμός
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων)> του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.» και συγκεκριμένα των έργων: α)
Βιομηχανικές Πλατψόρμες Δεδομένων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5161112- ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19), β) Αναβάθμιση Ταμειακών
μηχανών, ψορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και
μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5168467- ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ), γ) Ψηψιακός Μετασχηματισμός
Επιχειρήσεων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102- ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3) και
δ) Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της
υλοποίησης των ‘Εργων Ι & 2 της Δράσης Ψηψιακός
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (κωδικός ΟΠΣ
ΤΑ 5161131- ΑΔΑ: 9ΙΣΞΗ-2ΨΛ).
Επίσης, με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ψηψιακής Διακυ βέρνησης καθορίζονται τα επιμέρους
προγράμματα των έργων της παρ. 1, οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία, σι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του κάθε
προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εψαρμογή της ενίσχυσης των
προγραμμάτων των έργων της παρ. 1.
3

Η οικονομική στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων λαμβάνει
χώρα βάσει αντικειμενικών και ισότιμων κριτηρίων, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53). Υπό την
έννοια αυτή, αντικειμενικό κριτήριο για τη διαμόρψωση
προγράμματος στήριξης δύναται να αποτελέσει και η συνολική
κάλυψη της εισψοράς της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 6 του

(·;1

αν. 248/1967 (Α’ 243) των δικαιούχων για το έτος 2021, με
απευθείας καταβολή ποσών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραψικό
Οργανισμό Επικουρικής Ασψάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), για
όλους

τους

δυνητικούς

δικαιούχους,

Προκειμένου

να

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ο ι αρνητικές οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας και να διασψαλιοτούν η απρόσκοπτη
και αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχιση παροχής των
υπηρεσιών που προσψέρουν. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα
να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και οι
δυνητικοί δικαιούχοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν
υποβάλλει σχετική αίτηση για ένταξη στο προηγούμενο
πρόγραμμα που αψορούσε στη συνολική κάλυψη της εισψοράς
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου ό του α.ν. 248/1967 (Α’ 243)
των δικαιούχων για τα έτη 2017 έως 2020.
4

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οψειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ
που προκύπτουν από εισψορές εργοδοτών, σε έως εβδομήντα
δύο δόσεις. Η ρύθμιση τμηματικής καταβολής των
ασψαλιστικών εισψορών βοηθά τους οψειλέτες να
προγραμματίσουν την αποπληρωμή τους, χωρίς να
περιορίζονται από ασψυκτικά χρονικά περιθώρια, ενώ
παράλληλα εξασψαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των
επιχειρήσεων, λόγω του επιμερισμού των οψειλόμενων ποσών.
Η ρύθμιση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της ευρύτερης λήψης
μέτρων για τη στήριξη των ως άνω επιχειρήσεων και την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, με τις οποίες
ήρθαν αντιμέτωπες Εξαιτίας της πανδημικής κρίσης.
Παράλληλα, εξασψαλίζεται η βιωσιμότητα του ασψαλιστικού
ψορέα, καθώς οι ως άνω επιχειρήσεις συνεχίζουν αδιάλειπτα
να εξοψλούν τις εισψορές τους προς αυτόν, δια της
επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος, χωρίς να ανακύπτουν
περιπτώσεις μη καταβολής ασψαλιστικών εισψορών που θα
έθεταν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Άλλα
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
ι5ιαχειριση κινδυνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλλει ουσιωδώς στην αντιμετώπιση των δυσμενών
συνεπειών που προέκυψαν στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και Σάμου, που επλήγησαν από πυρκαγιές και
σεισμό αντίστοιχα, με μέριμνα για την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική
οικονομία και να επανέλθουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές σε συνθήκες κανονικότητας.
Άρθρο 2: Η εκπόνηση προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να
συμβάλει στη δημιουργία ενός ψηψιακού επιχειρηματικού «οικοσυστήματος» που προωθεί τον ψηψιακό
μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου την περαιτέρω ανάπτυξη της σύγχρονης
οικονομίας.
Άρθρα 3 και 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλλει στην στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων που
επλήγησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να συνεισψέρει στη διευκόλυνσή τους, ως προς την εξόψληση
των ασψαλιστικών τους εισψορών προς τον αρμόδιο ψορέα.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Υπειδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικοτητα
Ενη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βλ. συνημμένη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα 1: Δεν αναμένεται συγκεκριμένος εκ των προτέρων προσδιορίσιμος κίνδυνος από την εψαρμογή της
προτεινόμενης ρύθμισης, δεδομένου ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προβλεπόμενης
εψαρμογής έχουν ληψθεί όλα τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασψάλειας των
διακινούμενων δεδομένων και της διασφάλισης της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας αυτών, καθώς
και της προστασίας τους από κάθε παραβίαση ή από κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Άρθρα 2 έως 4: Δεν υψίστανται κίνδυνοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

-

Παρ. Ι άρθρου 5 και άρθρο 106 (συμμετοχή στην οικονομική ζωή της Χώρας

οικονομικό Σύνταγμα)
-

-

-

-

-

Άρθρο 5Α (συμμετοχή στην κοινωνία της πληροψορίας)
Άρθρο 9Α (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
Παρ. Ι άρθρου 22 (προστασία της εργασίας από το Κράτος)
Παρ. 5 άρθρου 22 (αρχή Κοινωνικής ασψάλισης)
Παρ. Ι άρθρου 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους)

—

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης:
Άρθρα 107 108 (κρατικές ενισχύσεις)
—

-

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης:

Άρθρο 8
χαρακτήρα),

(προστασία

-

-

-

προσωπικού

δεδομένων

Άρθρο 16 (επιχειρηματική ελευθερία)
Κανονισμός

(ΕΕ)

2016/679

Ευρωπαϊκού

του

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία
των ψυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα

και

για

την

ελεύθερη κυκλοψορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων

-

Κανονισμός

—

1 119).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της

Ι8ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εψαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής’Ενωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(1 352).

-Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της
Ι7ης

Ιουνίου

κατηγοριών

2014

για

ενισχύσεων

την
ως

κήρυξη
συμβατών

ορισμένων
με

την

εσωτερική αγορά κατ’ εψαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης (1 187).

Π

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Π

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Ζ. Πίνακας τρο7τσιτσισύμενων

ή

καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Διατάξεις αξιολοούμενηςρύιμισης

Άρθρο 10

Άρθρο 2
Ψηψιακό

στον

Ένταξη

Μετασχηματισμό
Επιχειρήσεων

—

Μικρομεσαίων

Τροποποίηση παρ.

Ι και 5 άρθρου 10 ν. 49 18/2022

Υλοποίηση

Προγραμμάτων

Ψηψιακό

τον

για

Μετασχηματισμό

των

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
1. Στο πλαίσιο του έργου «Ψηψιακός

Στο άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Α’
68) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η
παρ.

Ι

τροποποιείται

με

την

προσθήκη τριών ακόμη ειδικότερων
έργων που εντάσσονται στη Δράση
16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων)> του
Ταμείου

Ανάκαμψης

και

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.» και β)

στην παρ. 5 μετά τις λέξεις «τα
επιμέρους προγράμματα» και τις
λέξεις
(<ενίσχυσης
των
προγραμμάτων)> προστίθενται σι
λέξεις «των έργωντης παρ. 1» καιτο
άρθρο 10 διαμορψώνεται ως εξής:

Επιχειρήσεων»

Μετασχηματισμός
(κωδικός

ΟΠΣ

ειδικότερα

ΤΑ

της

5161102),
Δράσης

«Ψηψιακός

και
16706

Μετασχηματισμός
Επιχειρήσεων»

Μικρομεσαίων
Ταμείου

του

Ανάκαμψης

Ανθεκτικότητας

Ελλάδα

Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3),
σύμψωνα

που
με

το

και
2.0.

(ΑΔΑ:

χρηματοδοτείται
Εθνικό

Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0.

από

το

Υπουργείο

Διακυβέρνησης,
εκπόνηση

Ψηψιακής

είναι

δυνατή

προγραμμάτων

ενίσχυση

των

η
την

για

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω συστήματος
επιταγών («νουΙΓ») ή/και μέσω άλλης

«Αρθρο 10
Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον
Ψηψιακό
Μετασχηματισμό των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
1. Στο πλαίσιο των έργων: α)
Βιομηχανικές
Πλατψόρμες
Δεδομένων
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5161112, ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19), β)
Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών,
ψορολογικών
ηλεκτρονικών
μηχανισμών
και
μηχανισμών
ηλεκτρονικών πληρωμών (κωδικός
ΟΠΣ ΤΑ 5168467, ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ),
Ψηψιακός
Μετασχηματισμός
γ)
Επιχειρήσεων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5161102- ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3) και δ)

ενίσχυσης που υλοποιούνται από την
ανώνυμη

εταιρεία

Ελληνικού

του

Δημοσίου (<Κοινωνία της Πληροψορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2.

Δικαιούχοι

της

ενίσχυσης

συστήματος

επιταγών

ή/και

άλλης

μέσω

μέσω

(ιινουιιθΓ»)

ενίσχυσης

είναι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την
έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

2003/361/ΕΚ

(1

124/36),

εψόσον σωρευτικά: α) έχουν συσταθεί
πριν την Ιη.Ι.2022, β) εμπίπτουν, κατά
περίπτωση, είτε στο πεδίο εψαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της
Επιτροπής της Ι8ης Δεκεμβρίου 2013

25

Υπηρεσίες Προοτιθέμενης Αξίας για

σχετικά με την εψαρμογή των άρθρων

την Υποστήριξη της υλοποίησης των

107

‘Εργων 1 & 2 της Δράσης Ψηιακός

λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στις

Μετασχηματισμός

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (1 352),

Επιχειρήσεων

Μικρομεσαίων

(Κωδικός

ΟΠΣ

5161131- ΑΔΑ: 9ΙΣΞΗ-2ΨΑ)
Δράσης

16706

Μ ετασχη ματισμός
Επιχειρήσεων»
Ανάκαμψης

είτε

της

Κανονισμού

Μ ικρο μεσαίων
του

και

108 της Συνθήκης για τη

ΤΑ

«Ψηψιακός

-

και

Ταμείου

στο

πεδίο

εψαρμογής

του

(ΕΕ)

651/2014

της

Επιτροπής της Ι7ης Ιουνίου 2014 για την
ορισμένων

κήρυξη
ενισχύσεων

ως

κατηγοριών

συμβατών

με

την

Ανθεκτικότητας

εσωτερική αγορά κατ’ εψαρμογή των

Ελλάδα 2,0, που χρηματοδοτείται

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (1

σύμψωνα

Σχέδιο

187), γ) πληρούν τους όρους και τις

με

Εθνικό

το

Ανάκαμψης

και

Ανθεκτικότητας

προϋποθέσεις που εξειδικεύονται με

Ελλάδα

από

το

Υπουργείο

την απόψαση της παρ. 5, καθώς και το

2,0,

Ψηψιακής

Διακυβέρνησης,

είναι

δυνατή η εκπόνηση προγραμμάτων

σύνολο

των

προϋποθέσεων

του

Κανονισμού 1407/2013.

για την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

(ΜμΕ)

μέσω

3.

Οι

δυνητικοί

δικαιούχοι

των

συστήματος επιταγών (ιινουιθΓ»)

ενισχύσεων της παρ. 1 υποβάλλουν

ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης που

αίτηση

υλοποιούνται

από

ανώνυμη

την

χρηματοδότησης

Ηλεκτρονική

στην

Πλατψόρμα Διαχείρισης

εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου

Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), την οποία τηρεί και

«Κοινωνία

διαχειρίζεται

της

Πληροψορίας

Κοινωνία

η

της

Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).

ΠληροΦορίας

Μονοπρόσωπη

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης μέσω

Κοινωνία

της

συστήματος επιταγών (ιινουςιεΓ»)

Μονοπρόσωπη Α.Ε. διενεργεί έλεγχο

ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης είναι

της

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την

συμμετοχής

έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής

εψόσον

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (1 124/36),

επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, αυτές

εψόσον

λαμβάνουν την επιχορήγηση.

σωρευτικά:

α)

έχουν

συσταθεί πριν την Ιη.1.2022,

πεδίο εψαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της
Ι8ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
την εψαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
Ευρωπαϊκής

ενισχύσεις

ήσσονος

‘Ενωσης
σημασίας

στις
(1

352), είτε στο πεδίο εψαρμσγής του
Κανονισμού

(ΕΕ)

651/2014

Η

Πληροψορίας

των

οτα

προϋποθέσεων

προγράμματα

και,
την

επιβεβαιώσει

β)

εμπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο

της

τήρησης

Α.Ε.

της

Επιτροπής της Ι7ης Ιουνίου 2014 για

4.

Η

Κ.τ.Π.

Μ.Α.Ε.,

επεξεργασίας,
προστασία

ως

υπεύθυνη
την

διασψαλίζει

των

δικαιωμάτων

των

προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των
δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα,

σύμψωνα με το ενωσιακό και εθνικό
δίκαιο

και

διατάξεις
2016/679

ιδίως,

σύμψωνα
Κανονισμού

του
του

με τις
(ΕΕ)

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ Ι 119) (Γενικού

1

την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών

Κανονισμού

ενισχύσεων ως συμβατών με την

Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’

εσωτερική αγορά κατ’ εψαρμογή των

137).

για

την

Προστασία

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (1
187), γ) πληρούν τους όρους και τις

5. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

προϋποθέσεις που εξειδικεύονται με

Ψηψιακής

την απόψαση της παρ. 5, καθώς και

Οικονομικών

το σύνολο των προϋποθέσεων του

επιμέρους

Κανονισμού 1407/2013.

προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο

3.

Οι

δικαιούχοι των

δυνητικοί

Διακυβέρνησης

και

καθορίζονται

τα

προγράμματα,

οι

ειδικότερος χρόνος

υλοποίησης του

ενισχύσεων της παρ. 1 υποβάλλουν

κάθε προγράμματος, τα αρμόδια γιατην

στην

υλοποίηση όργανα, κάθε άλλο αναγκαίο

χρηματοδότησης

αίτηση

Πλατψόρμα

ζήτημα για την εψαρμογή της ενίσχυσης

Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), την

των προγραμμάτων της Δράσης 16706

Ηλεκτρονική
οποία

και

τηρεί

Κοινωνία

διαχειρίζεται

η

Πληροψορίας

της

«Ψηψιακός

Μετασχηματισμός

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων)), καθώς

ή

Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η Κοινωνία της

και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική

Πληροψορίας

γένει λεπτομέρεια για την ενημέρωση

Μονοπρόσωπη

Α.Ε.

διενεργεί έλεγχο της τήρησης των
και,

προγράμματα

Σώρευσης

εψόσον

Σημασίας.

επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των
επιχειρήσεων, αυτές λαμβάνουν την
επιχορήγηση.
4. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη
επεξεργασίας,

διασψαλίζει

την

προστασία των δικαιωμάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και
των

προσωπικού

δεδομένων

σύμψωνα

χαρακτήρα,

και εθνικό

ενωσιακό

με

το

δίκαιο

και

ιδίως, σύμψωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού

(ΕΕ)

2016/679

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
(ΕΕ 1 119) (Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων) και του
ν. 4624/2019 (Α’ 137).
5. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Διακυβέρνησης

Ψηψιακής
Οικονομικών

καθορίζονται

και
τα

επιμέρους προγράμματα των έργων
της παρ.

1,

Πληροψοριακού

στα

συμμετοχής

προϋποθέσεων

του

οι προϋποθέσεις,

η

Ενισχύσεων

εν

Συστήματος
Ήσσονος

διαδικασία, σι όροι, ο ειδικότερος
χρόνος

κάθε

του

υλοποίησης

προγράμματος, τα αρμόδια για την
όργανα,

υλοποίηση

κάθε

άλλο

αναγκαίο ζήτημα για την εψαρμογή
της ενίσχυσης των προγραμμάτων
των έργων της παρ. Ι της Δράσης
16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός
Επιχειρήσεων)>,

Μικρομεσαίων
καθώς

και κάθε άλλη αναγκαία,

τεχνική

ή

εν γένει λεπτομέρεια για

την ενημέρωση του Πληροψοριακού
Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων
Ήσσονος

Σημασίας.>).
Παρ.

3α

άρθρου 86 ν. 4674/2020

Άρθρο 3

επιχειρήσεων

—

των

στήριξη

Οικονομική

έκδοσης εψημερίδων

Τροτισιτοίηση παρ.

άρθρου 86

3α

ν. 4674/2020
Στην παρ. 3α του άρθρου 86 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) επέρχονται σι εξής
αλλαγές: ιτ) στο πρώτο εδάψιο, η
λέξη «2020)> αντικαθίστανται από τις
λέξεις «και 2021», β) προστίθεται
τέταρτο

εδάψιο

και

η

παρ.

3α

διαμορψώνεται ως εξής:
«3 α.

πρόγραμμα

Ως

χρηματοδότησης

της

παρ.

Θεωρείται και η συνολική

ή

Ι

μερική

κάλυψη για τους δικαιούχους της
παρ. 1, της εισψοράς της περ. β’ της
παρ.

Ι του

άρθρου

6 του

α.ν.

248/1967 (Α 243), για τα έτη 2017
έως και 2021. Με την απόψαση της
παρ. 3 μπορούν να οριστούν οι όροι
και

οι

εψαρμογή

για

την

παρούσας.

Στο

προϋποθέσεις
της

«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης
της παρ. Ι θεωρείται και η συνολική ή
μερική κάλυψη για τους δικαιούχους
της παρ.1, της εισψοράς της περ. β της
παρ. Ι του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967
(Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως 2020.
Με την απόψαση της παρ. 3 μπορούν να
οριστούν οι όροι και σι προϋποθέσεις
για την εψαρμογή της παρούσας. Στο
πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. Ι
δύνανται να ενταχθούν σι πάροχοι
περιεχομένου περιψερειακής εμβέλειας
ειτίγειας ψηψιακής τηλεόρασης, οι
ραδιοψωνικοί σταθμοί και ο περιοδικός
τύπος».

πρόγραμμα

χρηματοδότησης

της

παρ. Ι δύνανται να ενταχθούν οι

περιεχομένου

πάροχοι

περιψερειακής εμβέλειας επίγειας
ψηφιακής

τηλεόρασης,

οι

ραδιοψωνικοί σταθμοί, ο περιοδικός
και

τύπος

οι

επιχειρήσεις

ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Η
απαλλαγή του πρώτου εδαψίου της
περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 50 του
ν. 4779/2021 (Α’ 27) εψαρμόζεται
αναλόγως

και

για

παρόν

το

πρόγραμμα χρηματοδότησης για το
έτος 2021.».
Περ. α’ παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021
Άρθρο 4
4.

α.

Οψειλές

προς

τον

Ενιαίο

Ρύθμιση οψει.λών προς τον Ενιαίο

Δημοσιογραψικό

Δημοσιογραψικό

Οργανισμό

Επικουρικής

Επικουρικής

Ασψάλισης

Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες

Τροποποίηση περ. α’

προκύπτουν από τις εισφορές των περ.

Περίθαλψης

—

παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021

του

ν.

4779/2021

(Α’

27)

επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο
πρώτο εδάψιο ο αριθμός «2020»
αντικαθίσταται
«2021»,

β)

το

τροποποιείται

τον

αριθμό

δεύτερο

εδάψιο

από

ως

την

προς

προθεσμία υποβολής του αιτήματος

που προβλέπεται, και η περ. α’ της
παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4.α.

ΟΦειλές

Δημοσιογραψικό

προς

τον

Ασψάλισης

και

και β’ της Παρ. Ι του άρθρου ό του

Στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου
50

Οργανισμό

Ενιαίο

Οργανισμό

αν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως
και 2020, μπορούν να ρυθμιστούν με
αίτηση

του

οψειλέτη

προς

τον

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδομήντα δύο (72)
δόσεις,

με

ελάχιστο

ποσό

εκάστης

δόσης τα εκατό (100) ευρώ και με
απαλλαγή

από

πρόστιμα

και

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής
και καταβολής. Η ρύθμιση του πρώτου
εδαψίου αψορά στις επιχειρήσεις που
εντάσσονται στην παρ. Ι του άρθρου 86
του

ν.

4674/2020

(Α’

53),

στους

παρόχους περιεχομένου περιφερειακής

Επικουρικής Ασψάλιοης Περίθαλψης

εμβέλειας

επίγειας

(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες προκύπτουν

τηλεόρασης,

στους

από τις εισψορές των περ. α’ και

σταθμούς και στον περιοδικό τύπο,

ψηφιακής
ραδιοφωνικούς

της παρ. 1 του άρθρου 6 του αν.

καθώς

248/1967, για τα έτη από 2017 έως

διαδικτύου από την έναρξη ισχύος του

και 2021, μπορούν να ρυθμιστούν με

ν. 4498/2017 (Α’ 172), υπό τον όρο

αίτηση

τον

υποβολής σχετικού αιτήματος εντός δύο

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδομήντα δύο

(2) μηνών από τη δημοσίευση του

(72)

παρόντος. Τα ως άνω ισχύουν και για

του

οψειλέτη

δόσεις

με

προς

ελάχιστο

ποσό

επίσης

οι

επιχειρήσεις

οποίοι

έχουν

εκάστης δόσης τα εκατό (100) ευρώ

τους

και με απαλλαγή από πρόστιμα και

ασψαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής

προσαυξήσεις

Ασψάλισης Συντακτών Πελοποννήσου,

εκπρόθεσμης

εργοδότες,

στις

υποβολής και καταβολής. Η ρύθμιση

Ηπείρου

του πρώτου εδαψίου αΦορά στις

Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών

επιχειρήσεις που εντάσσονται στην

Θεσσαλίας,

παρ.

1

του

άρθρου

86

του

ν.

και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο

Στερεάς

Ελλάδας

και

Ευβοίας (ΕΤΑΣ).

4674/2020 (Α’ 53), στους παρόχους
περιεχομένου
εμβέλειας

περιψερειακής
επίγειας

ψηψιακής

τηλεόρασης, στους ραδιοψωνικούς
σταθμούς και στον περιοδικό τύπο,
καθώς

επίσης

στις

επιχειρήσεις

διαδικτύου από την έναρξη ισχύος
του ν. 4498/2017 (Α’ 172), υπό τον
όρο υποβολής σχετικού αιτήματος
έως τις 30 Ιουνίου 2022. Τα ως άνω
ισχύουν και για τους εργοδότες, οι
οποίοι έχουν ασψαλισμένους στο
Ταμείο

Επικουρικής

Ασψάλισης

Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου
και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό
Ταμείο
Θεσσαλίας,

Αρωγής
Στερεάς

Συντακτών
Ελλάδας

και

Ευβοίας (ΕΤΑΣ).».

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμιση ς
που προόλέπουν κατάργηση

Καταρούμενες διατάξεις

3Ο

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
αξιολογου μενης
ύθ ισ
Άρθρο Ι

/ υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμοδια Υπουργεια—
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις

,

Αντικειμενο συναρμοδ ιοτητας

Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ψηψιακής Διακυβέρνησης
και Τουρισμού, Εταιρεία του Ελληνικού
Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο
Υποδομών Τεχνολογίας και’Ερευνας Α.Ε.
ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

—

-

Εξειδίκευση
ζητημάτων
σχετικών με τη χορήγηση της
Οικονομικής ενίσχυσης (κοινή
απόψαση Υπουργών).
-

Τεχνικός
σχεδιασμός,
υλοποίηση
ειδικής
της
εψαρμογής,
καθώς
και
οργάνωση
δεδομένων
των
προσωπικού χαρακτήρα (ΕΔΥΤΕ
Α.Ε.).
-

Διαλειτουργικότητα
συστημάτων
(Φορολογικό
Μητρώο Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων)
-

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Εξου σιοδ οτική
διάταξη
Παρ. 15 άρθρου
Ι

Είδος
πράξης
Κοινή
υπουργική
απόψαση

Αρμόδιο ή
επισιτεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργοί
Οικονομικών,
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή

αποκλειστική
προεσμία)

Εξειδίκευση
συναψών
παροχών
κατά την έννοια της
περ. β’ της παρ. 4
-

______________

Ψηψιακής
Διακυβέρνησης
και Τουρισμού

Καθορισμός
κατηγοριών
των
συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων,
της
χρονικής
περιόδου
της
δράσης,
των
Κωδικών
Αριθμών
Δραστηριότητας των
συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων
Επιμερισμός της
οικονομικής
ενίσχυσης
ανά
κατηγορία δαπανών
Καθορισμός χρόνου
έναρξης
της
παραγωγικής
λειτουργίας
της
ειδικής εψαρμογής,
των τεχνικών
και
οργανωτικών μέτρων
για τη λειτουργία
αυτής,
των
απαραίτητων
διαλειτουργικοτήτων,
Πρόβλεψη για τη
μεταβολής
της
χρονικής
περιόδου
αξιοποίησης
της
ψηψιακής
χρεωστικής κάρτας
Αναπροσαρμογή
ποσών της παρ. 5
Ρύθμιση κάθε άλλης
αναγκαίας
λεπτομέρειας για την
εψαρμογή
του
παρόντος.
Καθορισμός
των
επιμέρους
προγραμμάτων των
έργων της παρ. 1, των
προϋποθέσεων, της
διαδικασίας,
των
όρων,
του
ειδικότερου χρόνου
υλοποίησης του κάθε
προγράμματος, των
αρμόδιων για την
-

-

-

-

-

-

Άρθρο 2
(εσωτερική
παρ. 5 άρθρου
10
ν.
4918/2022)

Κοινή
υπουργική
απόψαση

Υπουργός
Ψ ηψιακής
Διακυβέρνησης,
Οικονομικών

υλοποίηση Οργάνων,
κάθε
άλλου
αναγκαίου ζητήματος
για την εψαρμογή της
ενίσχυσης
των
προγραμμάτων των
έργων της παρ. 1.

Αθήνα, 17 Μαίου 2022
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Αριθ. 141 /3/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «‘Ενταξη
των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο
Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας
Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» Καταχώριση
αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις»

-

-

Α.

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα εής:

1.α.
Παρέχεται. για το έτος 2022, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσειον του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση
οικονομική
ενίσχυση σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο για τη στήριξη της ζήτησης Του εγχώριου
τουρισμού στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια. που επλήγησαν από το σεισμό Της 3σ1ς
Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιέ του Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.
Προσδιορίονται. οι κατηγορίες των δικαιούχων- ωφελούμενων ή μη της εν
β.
λόγο) ενίσχυση. η οποία ανέρχεται. κατ ανώτατο όριο στο ποσό των τριακοσίων
(300) ευρώ και στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. για του μνημονευόμενους
δήμους της Σάμου και της Βόρειας Εύβοιας, αντίστοιχα.
Καθορίζεται το ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει την
γ.
προαναφερόμενη οικονομική ενίσχυση. κατά παρέκκλιση των κείμ ενων διατάξεων
δ.
Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση πιστώνεται από την εταιρεία του
Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και ‘Ερευνας
ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Α.Ε.
Δημόσιας Διοίκησης (ον.τ ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η εν
λόγω εταιρεία ορίζεται υπεύθυνη για την επεξεργασία της ανωτέρω ειδικής
εφαρμογής. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής. καθώς και
την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το πληροφοριακό σύστημα
της ειδικής εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα (ιδίως με το
Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ιι διαδικασία χορήγησης της οικονομικής
ε.
ενίσχυσης, το χρηματικό ποσό της οποίας πιστώνεται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα
και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς. εστίασης και
διαμονής. Μετά την απενεργοποίηση τη κάρτας. τυχόν υπόλοιπο σε αυτήν
επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η εξυπηρέτηση του προαναφερόμενου σκοπού και η εφαρμογή γενικά των
στ.
προτεινόμενων διατάξειυν ανατίθενται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. η οποία επιχορηγείται προς
τούτο από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ βέρνη σης.
ζ.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση κ.υ.α., με την οποία: 1)
καθορίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων
.

—

-

ΡΑΞΞ Β. Εύβοια, Σάμο: (ΧΑ)

3

(καθορισμός κατηγοριών συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. χρονική περίοδος της
δράσης κ.λπ.) και 11) μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ενίσχυσης.
2.
Τροποποιείται το άρθρο 10 του ν.491Ξ/2022. όσον αφορά στην υλοποίηση
προγραμμάτων. για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). στο
πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών. Ειδικότερα:
Ψηφιακός
εντάσσονται
και
στη
Δράση
Συμπεριλαμβάνονται
α.
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. τρία επιπλέον ειδικότερα έργα
(πέραν του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» που ήδη
προβλέπεται). ήτοι: ί) Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων, 11) Αναβάθμιση
ταμειακων μηχανων. φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών
ηλεκτρονικών πληρωμών και 111) Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αίας για την
Υποστήριξη της υλοποίησης των ‘Εργων Ι & 2 της εν λόγω δράσης, με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Τα έργα υλοποιούνται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου
«Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους μέσω
συστηματος επιταγών («νουε1ιε») ή και μέσω άλλης ενίσχυσης, υπό τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
β.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό. με κ.υ.α., των επιμέρους
προγραμμάτων των προαναφερόμενων έργων, των όρων και προϋποθέσεων, της
διαδικασίας και κάθε άλλου συναφούς θέματος για την υλοποίηση της ανωτέρω
δράσης.
3.
Ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης. Ειδικότερα. προβλέπονται τα ακόλουθα:
α.
Εντάσσεται και για το έτος 2021 στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης
των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων η μερική ή ολική κάλυψη της εργοδοτικής
εισφοράς ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών επιχείρησης προς τον
Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). [περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου ότου α.ν. 24/1967].
β.
Επεκτείνεται και στο έτο 202 1 η δυνατότητα σε υπόχρεες επιχειρήσεις, να
ρυθμισουν οφειλές τους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. που προκύπτουν από εισφορά
εργοδοτών. σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό
(100) ευρώ. με απαλλαγή των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμη
υποβολής και καταβολής. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από: α) την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2022. σε
κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο με σκοπό τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη
Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια (300 και 150 ευρώ. αντίστοιχα) καθώς και την κάλυψη
λοιπών εξόδων για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης (δημιουργία ειδικής
εφαρμογής, κόστος διαλειτουργικότητας κ.λπ.). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, χορηγούμενα ποσά κ.λπ.).

Ρ\ΞΞ Β. Εύβοια. Σάμο; (ΧΑ)

β)
την καταβολή ενίσχυση στκ μικρομεσαίε επιχειρήσεις (ΜμΕ). μέσω
συστηματος επιταγών (<ι\·ουείιεϊ») ή:και μέσω άλλης ενίσχυσης στο πλαίσιο
υλοποίησης των τριών νέων έργων (Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων,
Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών. φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και
μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών. Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την
Υποστήριξη της υλοποίησης των ‘Εργων Ι & 2) της Δράσης Ψηφιακός
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των
τριών νέων έργων ανέρχεται στο ποσό των 2825 εκατ. ευρώ. το δε ύψος της
προαναφερόμενης δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός
δικαιούχων ΜμΕ, ύψος ενίσχυσης κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι. οι δαπάνες που καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης
και ΑνΘεκτικότητα είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.
Δαπάνη από την υπαγωγή των δικαιούχιον επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
2.
σε χρηματοδοτικά προγράμματα στήριη (κάλυψη της εισφοράς της περ. β’ της παρ.
1 του άρθρου ό του α.ν.248! 1967) για το έτος 2021, η οποία Θα ανέλθει Περίπου στα

8,5 εκατ. ευρώ.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, σε περίπτωση επιστροφής στο Ελληνικό
3.
Δημόσιο υπολοίπου που παραμένει σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα. των δικαιούχων
της οικονομικής ενίσχυση στο πλαίσιο στήριξης του εγχώριου τουρισμού στη Σάμο
και τη Βόρεια Εύβοια. λόγιο απενεργοποίησης αυτής.

ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνηση (ο.τ.α., φορείς κοινωνικής ασφάλισης
κ.λπ.)

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος της
χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο στήριξης του εγχώριου τουρισμού
στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια.

Αθήνα, 17 Μαΐου2022
Η Γενική Διευθύντρια
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο σχέδιο
νόμου «Ενταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού
Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της Κοινής
εθνικής νομοθεσίας
Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού
Κτηματολογίου» Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά
φύλλα και λοιπές διατάξεις»
-

-

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από: α) την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για Το έτος 2022.
σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, με σκοπό τη στήριξη του εγχώριου
τουρισμού στη Σάμο και την Βόρεια Εύβοια (300 και 150 ευρώ, αντίστοιχα)
καθώς και την κάλυψη λοιπών εξόδων για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης
(δημιουργία ειδικής εφαρμογής, Κόστος διαλειτουργικότητας κλπ.). Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων, χορηγούμενα ποσά κ.λπ.).
β)
την καταβολή ενίσχυσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), μέσο)
συστήματος επιταγών (ιινουε1Ίτ») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης στο πλαίσιο
υλοποίησης των τριών νέων έργων (Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων.
Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών, Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
για την Υποστήριξη της υλοποίησης των Έργων Ι & 2) της Δράσης Ψηφιακός
Μετασχηματισμός
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων.
συνολικός
Ο
προϋπολογισμός των τριών νέων έργων ανέρχεται στο ποσό των 282,5 εκατ.
ευρώ, το δε ύψος της προαναφερόμενης δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός δικαιούχων ΜμΕ, ύψος ενίσχυσης κ.λπ.),
γ) την υπαγωγή των δικαιούχων επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων σε
χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης (κάλυψη της εισφοράς της περ. β’ της
παρ. Ι του άρθρου ό του α.ν.24/Ι967) για το έτος 2021, η οποία Θα ανέλθει
περίπου στα 8,5 εκατ. ευρώ.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
Ειδικά. οι υπό στοιχείο Ι α), β) δαπάνες Θα καλύπτονται με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας (εθνικό
σκέλος ΠΔΕ) και ως εκ τούτου είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο
Γενικής Κυβέρνησης.

ΙΙ.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α., φορείς κοινωνική ς
ασφάλισης κ.λπ.)

Απώλεια εσόδων από τη Οέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος
της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης. στο πλαίσιο ενίσχυσης του
εγχώριου τουρισμού στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
Αθήνα, 17 Μου 2022
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